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Giá cà phê hôm nay 30/8: Tăng nhẹ trở lại [1]

Giá cà phê
hôm nay 30/8 tăng trở lại sau khi về mức thấp nhất 12 năm tuy nhiên thị trường cà phê vẫn còn
nhiều áp lực bởi nguồn cung dự kiến tăng.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giao ngay tháng giao dịch ở mức 1.613 USD/tấn,
giảm 0,31% và kỳ hạn giao tháng 11 giao dịch ở mức 1.535 USD/tấn, giảm 0,065%.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 1,646% xuống mức
100,20 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 ở mức 1-4,25 cent/lb giảm 1,439%.

Thị trường cà phê trong nước, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng, với mức giá bán hiện tại
khoảng từ 33.200 - 33.500 đồng/kg.

Giá cà phê arabica giao tháng 12 trên sàn ICE Futures US đã tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất
trong vòng 12 năm. Shawn Hackett của Cố vấn tài chính Hackett tại Boca Raton, Florida cho biết,
tình hình cung cầu cà phê năm nay tích cực trong lịch sử.

Giá cà phê đã giảm song song với sự trượt giá của đồng Brazil. Kể từ tháng 3, giá và cà phê đã giảm.
Ông ước tính, 3 triệu đến 5 triệu bao cà phê đã được giảm xuống từ vụ mùa vụ năm 2019.
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Giá hợp đồng cà phê arbica giao sau giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua ở mức 99,35 US
cent/pound vào tuần trước, chịu áp lực từ đồng tiền suy yếu của nhà cung cấp hàng đầu Brazil.

Bộ trưởng Tài chính Colombia cho biết, chính phủ quốc gia này sẽ chuyển 34 triệu USD để hỗ trợ
nông dân trồng cà phê bị tổn thương bởi mức giá quốc tế thấp. Colombia là quốc gia sản xuất cà phê
arabica chế biến ướt lớn nhất thế giới.

Trong năm 2013 và 2014, chính phủ Colombia đã chi hơn 350 triệu USD trợ cấp cho người trồng cà
phê. Colombia dự báo sẽ sản xuất 14 triệu bao cà phê loại 60 kg trong năm nay, tương tự mức sản
lượng của năm ngoái.
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